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De raadsleden, de heren Balster en Ramnewash hebben op 7 september 2016 een brief met daarin tien 

vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van  het reglement 

van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze 

vragen als volgt. 

 

In Spoorwijk zijn plannen voor sloop en nieuwbouw, te weten in het gebied Schimmelweg, 

Jonathanstraat, van Meursstraat en Dr. Schaepmanstraat. De PvdA is verheugd met de ambities tot 

verbetering van de wijk en hoop dat de betrokken corporatie(s) er alles aan doen om zo veel mogelijk 

woningen terug te bouwen die passen bij het besteedbaar inkomen van de huidige bewoners en 

mogelijk andere Hagenaars met een kleinere beurs. De PvdA wil graag van het college weten op 

welke manier zij ervoor zorgt dat minimaal hetzelfde aantal sociale woningen wordt teruggebouwd, 

bij voorkeur meer sociale woningen, en hoe ervoor wordt gezorgd dat bewoners – wanneer zij dat 

willen – zoveel mogelijk kunnen terugkeren naar de wijk. 

 

 
1. Kan het college het precieze plangebied in Spoorwijk aanduiden? Wat is de termijnplanning?  

De onderstaande situatieschets geeft de huidige situatie weer. Het plangebied betreft complex 121, de 

woningen aan de Jonathanstraat, Van Meursstraat en de Schimmelweg. De eengezinswoningen aan de 

Schaepmanstraat (rood) behoren tot complex 109 en vallen buiten de ontwikkeling. HaagWonen voert 

voor de eengezinswoningen een groot onderhoudsprogramma uit.  
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Het project zit nog in de verkennende fase. HaagWonen gaat uit van de volgende globale planning.  

actiegebiedaanwijzing       01-01-18 

start sloop       01-03-19 

einde sloop       01-07-19 

Start bouw       01-07-19 

afronding woonrijpmaken       02-07-22 

einde actie gebied       01-03-19 

 

2. Hoeveel woningen zullen er worden gesloopt?  

 

112 woningen. 

 

3. Is al duidelijk hoeveel woningen er zullen worden teruggebouwd?  

 

Het project bevindt zich in een verkennende fase. HaagWonen oriënteert zich op de uitgangspunten 

voor de herstructurering van het gebied. De gemeente en HaagWonen streven er naar 100% terug te 

bouwen. 

 

4. Deelt u ons uitgangspunt, dat er minstens zoveel wooneenheden moeten worden teruggebouwd 

met het oog op de behoefte aan betaalbare woningen in de stad en de mogelijkheden tot 

terugkeer van de huidige bewoners?  

 

Ja. 

 

5. Welke mogelijkheden ziet u om het aantal woningen in het gebied verder te vergroten?  

 

Een stedenbouwkundige studie moet nog uitwijzen hoeveel programma kan worden teruggebouwd. 

 

6.  Ziet u mogelijkheden in het gebied om voor ouderen geschikte benedenwoningen te realiseren?  

 

Wij treden in overleg met HaagWonen om verder invulling te geven aan de ontwikkeling en realisatie 

van woningen voor de ouderen doelgroep. 

 

7. In welk huurprijssegment bevinden de huidige woningen zich? Welk prijssegment wordt straks 

beoogd? Welke gemiddelde netto woonlasten zal dat tot gevolg hebben voor de nieuwe bewoners 

en hoe verhouden die zich tot die van de huidige bewoners?  

 

De huidige woningen zitten in het goedkope prijssegment. Het prijssegment dat voor de nieuwbouw 

gerealiseerd wordt, is op basis van het huidige prijspeil, volgens opgave van HaagWonen, circa  

€ 550,-- p/m. In absolute zin is het netto woonlastenniveau bij oplevering (2020) nog onzeker.  

 

8. Hanteren de corporaties straks het uitgangspunt dat mensen met een regulier huurcontract (niet 

zijnde anti-kraak) voorrang krijgen bij toewijzing van de nieuwe woningen? Zo nee, waarom 

niet? Bent u in dat geval bereid met de corporaties hier afspraken over te maken? Zo ja, welke 

waarborgen krijgen mensen?  

 

HaagWonen heeft aangegeven dat met de huurders van Haag Wonen een sociaal plan wordt 

afgesproken. Mensen die nu een tijdelijk huurcontract hebben, maken vooralsnog geen deel uit van dat 

sociaal plan.  
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Haag Wonen heeft inmiddels een aantal bewoners georganiseerd in een bewonerscommissie. Met deze 

bewonerscommissie gaat HaagWonen in gesprek over de voorwaarden in het sociaal plan. 

 

9. Maakt de gemeente afspraken met de corporaties over het type woningen en het prijssegment, 

opdat er betaalbare woningen terugkomen?  

 

Wij hebben met alle corporaties prestatie afspraken gemaakt. Voor het project zullen nog separaat 

afspraken gemaakt worden. Zoals aangegeven, verkeert dit project nog in een verkennende fase. 

Uitgangspunt is dat er voldoende betaalbare woningen teruggebouwd gaan worden. 

 

10. Op welke wijze worden de bewoners op dit moment geïnformeerd over de op handen zijnde 

plannen? Op welke wijze zijn zij betrokken bij de inrichting van hun (hopelijk) nieuwe 

leefomgeving?  

 

HaagWonen heeft aangegeven dat de huurders van Haag Wonen als eerste zijn geïnformeerd over de 

plannen en er is inmiddels een bewonerscommissie opgezet. Met deze bewonerscommissie gaat Haag 

Wonen in gesprek over de voorwaarden in het sociaal plan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 
 


